
 

08/1 број: 404-1-1/19-18 
22.3.2019. године 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе лекова, 

     број ЈН 404-1-110/19-1, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 
     гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

I  Влада Републике Србије донела је Закључак, у ком је наведено да Фонд за здравствене 
установе из Плана мреже здравствених установа, врши плаћање добављачима у име и за рачун 
здравствене установе, по основу доспелих обавеза здравствених установа према добављачима, за 
испоручене лекове, набављене у поступку централизоване јавне набавке спроведене од стране Фонда, 
утрошене за лечење обавезно осигураних лица код Фонда изузев за лекове издате на рецепт, у складу 
са закљученим уговорима о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину. 

У вези са наведеним Министарство финансија, Министарство здравља и Фонд, потписали су 
Инструкцију за ефикасније управљање системом финансирања здравствене заштите и контроле 
трошкова лечења осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање, која ближе 
дефинише начин спровођења Закључка Владе. 

 Сходно наведеном, а у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија 
наручиоца доноси следеће измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе 
лекова, број ЈН 404-1-110/19-1:  
 

У делу VII „Модел оквирног споразума“ врше се следеће измене: 
 

1. У тачки 1.1. модела оквирног споразума, додаје се нова подтачка 3) тако да гласи: 

„да Фонд има обавезу да врши плаћање добављачима у име и за рачун здравствене установе, 
по основу доспелих обавеза здравствених установа према добављачима, за испоручене лекове 
утрошене за лечење обавезно осигураних лица код Фонда, изузев за лекове издате на рецепт, у 
складу са закљученим уговорима о спровођењу и финансирању здравствене заштите“. 

2.  У тачки 1.1., досадашње подтачке, 3), 4), 5), 6), 7) и 8), постају подтачке 4), 5), 6), 7), 8) и 9).  

3.  У тачки 1.1., такође се мења досадашња подтачка 7), односно, сада подтачка 8), тако да гласи: 

„да ће Купци сами закључивати појединачне уговоре на основу овог споразума и на тај начин 
непосредно реализовати јавну набавку, и то посебно уговоре за осигурана лица за које 
директно плаћање добављачу врши Фонд, изузев за лекове који се издају на рецепт, а посебно 
уговоре за лекове који се издају на рецепт и за лекове који се финансирају из других извора за 
које Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања са Фондом.“ 

4. Мења се тачка 3.1. модела оквирног споразума тако што се додаје подтачка 3.1.3. која гласи: 

„врши плаћање Добављачу, у име и за рачун Купца, за количине лекова који су предмет овог 
оквирног споразума, изузев за лекове који се издају на рецепт, испоручене Купцу за осигурана 
лица Фонда.“ 

 
5. Мења се тачка 4.2. модела оквирног споразума тако да гласи: 

„На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Купцем након пријема позива Купца. 
Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се доставља текст 
уговора сачињен у складу са моделима уговора, који се налазе у прилогу овог споразума и 
представљају његов  саставни део.“ 

 
6. Мења се тачка 5.5. модела оквирног споразума тако да гласи: 
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„Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, испоручене количине лекова за осигурана лица Фонда, 
изузев лекова који се издају на рецепт, по јединичној цени из овог оквирног споразума уплатом 
на текући рачун Добављача, најкасније у року од 90 дана од дана испостављања фактуре 
Купцу.” 

7. У тачки 5. модела оквирног споразума додаје се нова тачка  5.6. тако да гласи: 

„Купац плаћа испоручене количине лекова који се издају на рецепт, као и испоручене количине 
лекова који се финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом, по 
јединичној цени из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у 
року од 90 дана од дана пријема фактуре.” 

8. У тачки 5. модела оквирног споразума додаје се нова тачка 5.7 тако да гласи: 

„Добављач је у обавези да, за испоручена добра за осигурана лица Фонда, један примерак 
отпремнице и фактуре доставља, у електронској форми, надлежној филијали Фонда.” 

9. У тачки 5. досадашње тачке 5.6 и 5.7. постају тачке 5.8 и 59. 

10. У тачки 16.3. мења се Прилог 3 – Модел уговора, који сада носи назив: Прилог 3 – Модел 
уговора за лекове за осигурана лица Фонда. 

11. У тачки 16.3. оквирног споразума додаје се нови Прилог 4 – Модел уговора за лекове који се 
финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом. 

II  Дана, 14.03.2019. године, донета је Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 
медицини чији је режим издавања на рецепт, 05 број: 338-2275/2019, објављена у „Службеном гласнику 
РС“, дана 15.03.2019. године.  

Сходно наведеној Одлуци, а у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија 
наручиоца врши измену Прилога Б Конкурсне документације – Техничка спецификација, у делу који се 
односи на партије 3, 5, 6, 7, 11, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40 и то: 

- За партију 3 – CONCOR COR, film tableta, blister, 30 po 3,75 mg, мења се: 
 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 313,30 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 31.330,00. 

 
- За партију 5 – PRESTILOL, film tableta, kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg), мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 676,20 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 67.620,00. 

 
- За партију 6 – PRESTILOL, film tableta, kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg), мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 677,40 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 67.740,00. 

 
- За партију 7 – PRESTILOL, film tableta, kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg), мења се: 

 цена у колони „ процењена јединична цена“ тако да сада износи 735,60 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 73.560,00 

 
- За партију 11 – RUSOVAS, film tableta, blister, 30 po 20 mg, мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 793,90 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 79.390,00. 

 
- За партију 28 – etamsilat tbl 250 mg, мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 35,07 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 10.521,00. 

 
- За партију 29 – norepinefrin, мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 291,59 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 17.495.400,00. 
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- За партију 32 – paliperidon 175 mg, мења се: 
 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 53.983,40 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 539.834,00. 

 
- За партију 33 – paliperidon 263 mg, мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 70.156,10и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 701.561,00. 

 
- За партију 34 – paliperidon 350 mg, мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 86.341,80 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 863.418,00. 

 
- За партију 35 – paliperidon 525 mg, мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 129.477,30 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 1.294.773,00. 

 
- За партију 36 – pembrolizumab 100 mg, мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 313.509,00 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 226.039.989,00. 

 
- За партију 37 – tofacitinib 5 mg, мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 1.376,37 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 770.767,20. 

 
- За партију 38 – baricitinib 4 mg, мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 2.752,32 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 963.312,00. 

 
- За партију 39 – ustekinumab 45 mg, мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 255.295,60 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 39.570.818,00. 

 
- За партију 40 – ustekinumab 90 mg, мења се: 

 цена у колони „процењена јединична цена“ тако да сада износи 255.295,60 и 
 вредност у колони „процењена вредност по партији“ тако да сада износи 9.445.937,20. 

 

Имајући у виду напред наведене измене, у делу „УКУПНО без ПДВ-а“ мења сe укупна вредност 
јавне набавке, тако да уместо 353.779.483,40 сада износи 351.177.352,20 динара без урачунатог 
ПДВ-а. 

Пречишћен текст Конкурсне документације као и измењен Прилог Б – Техничка 
спецификација, за јавну набавку Лекова са Листе лекова, број ЈН 404-1-110/19-1, биће објављени 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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